Juhatuse koosolek 5/2010
Keila 08.06.2010
Algus: 18:30
Kohal:
juhatuse liikmed: Eve Pungas (EP), Heli Reili (HR), Felor Sepp (FS), Eha Kõrve (EK)
(asendusliige)
Margit Kuusman (MK) ja Markus Kropeit (MKR) vajadusel saadaval telefoni teel
Koosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Eve Pungas, protokollijaks Felor Sepp.
Päevakord:
1. Uute liikmete kinnitamine
2. Võimalikud sponsorid ja sellega seonduv
3. Koolitajate nimekiri ESLÜ kodulehel ja ajakirjas, muudatuste ettepanekud
4. 18.06. aretuskontroll, osalejate arv
5. Tartu Saksa Lambakoerte Klubi URAN-i koostööettepanek
1. Uute liikmete kinnitamine.
Eelmisest juhatuse koosolekust saadik on ESLÜ-le laekunud uusi liikmeks astumise avaldusi.
ETTEPANEK: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Raul Õismaa, Margus Kikkas, Monika Laneman,
Helen Tähve ja Tiina Selge
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Kinnitada ESLÜ liikmeteks: Raul Õismaa, Margus Kikkas, Monika Laneman,
Helen Tähve ja Tiina Selge
2. Võimalikud sponsorid ja sellega seonduv
Käesoleval aastal lõpeb sporsorleping ESLÜ ja Remedium vahel.
ETTEPANEK: Alustada läbirääkimisi võimalike sponsoritega, teemaga hakkaks tegelema Felor
Sepp
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Felor Sepp hakkab suhtlema võimalike sponsoritega ja teeb kokkuvõtte
esimesel võimalusel, aga mitte hiljem, kui käesoleva aasta augustikuus.
3. Koolitajate nimekiri ESLÜ kodulehel ja ajakirjas, muudatuste ettepanekud
Koolitajate nimekirjas kodulehel ja ajakirjas on leitud erinevusi, kuid samas peaks info olema
sama. Samuti tekitab küsimusi, lähtuvalt esitatud pealkirjast “ESLÜ poolt soovitatud koolitajad:”,
et millistel alustel ESLÜ kedagi soovitab.
ETTEPANEK: Kuna koolitajaid ESLÜ ei atesteeri, siis asendada pealkiri “ESLÜ poolt soovitatud
koolitajad:” pealkirjaga “Koolitajad:”. Koolitajate nimekiri kodulehel ja ajakirjas kajastada üheselt.
Samuti võiks varrukameeste nimekirja lisada Janar Klement. Muus osas võiks kodulehel olevad
koolitajate/varrukameeste nimekirjad jääda muutmata. Alates käesoleva aasta juulikuust võiks
kasutusele võtta avaldusevormi, mille alusel, igaüks, kes soovib ennast nimetatud nimekirjades
reklaamida, otsustatakse taotleja lisamine nimekirja(desse).

HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Asendada kodulehel pealkiri “ESLÜ poolt soovitatud koolitajad:”
pealkirjaga “Koolitajad:”.
Kajastada infot kodulehel ja ajakirjas üheselt.
Lisada Janar Klement tema nõusolekul varrukameeste nimekirja.
Muus osas jätta kodulehel olevad koolitajate/varrukameeste nimekirjad muutmata.
Alates käesoleva aasta juulikuust võtta kasutusele avaldusevorm (LISA 1)
koolitajate/varrukameeste lisamise kohta ja vastav vorm teha kättesaadavaks
ESLÜ kodulehel. ESLÜ juhatuse otsustada jääb, kas taotleja lisatakse nimekirja
peale taotlejapoolse avalduse esitamist.
4. 18.06. aretuskontroll, osalejate arv
Viimaste andmete põhjal on osalejaid vähemalt 5.
ETTEPANEK: Kuna osalejaid on piisavalt, siis aretuskontroll toimub.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Aretuskontroll toimub 18.06.
5. Tartu Saksa Lambakoerte Klubi URAN koostööettepanek
URAN tegi ettepaneku, et augustikuu ESLÜ erinäitusele saaks URAN-i liikmed registreeruda
ESLÜ liikmetega samadel tingimustel ja ESLÜ liikmed saaks URAN-i septembrikuus
korraldavale erinäitusele registreeruda samadel tingimustel, mis kehtivad URAN-i liikmetele.
ETTEPANEK: Nõustuda koostööettepanekuga, kuid liikmete kontrollimiseks on vajalik nende
liikmete nimekiri.
HÄÄLETAMINE: Ühehäälselt
OTSUSTATI: Nõustuda koostööettepanekuga tingimusel, et URAN esitab igakuiselt oma
liikmete nimekirja.
URAN-i nõudmisel esitatakse ESLÜ liikmete nimekiri.
Koosolek lõppes 19:30

Koosoleku juhtaja:

Koosoleku protokollija:

